
Buitenexpositie van 1 tot en met 
22 augustus op Piet Blomplein
Bezoek de buiten-expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ in Helmond 
of Eindhoven. In deze expositie worden portretten van mensen getoond die 
vertellen wat hun ervaring is met huiselijk geweld en kindermishandeling. 
En hoe zij samen met een voor hen belangrijk persoon deze cirkel hebben 
doorbroken. 

De expositie wordt op 1 augustus geopend door wethouder Harrie van Dijk van 
de gemeente Helmond, Stichting Open Mind en een ervaringsdeskundige van 
Markieza. De expositie is tot en met 22 augustus te zien op het Piet Blomplein in 
Helmond. Daarna is de expositie van 22 augustus tot en met 9 september te zien 
op het Stationsplein in Eindhoven. 

Wil je meer weten? Kijk dan op www.helmond.nl/nieuws.

Bekendmakingen

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

van Graftstraat 26 16-06-2022 maken uitweg  7054121

Lungendonk 7 29-06-2022 maken uitweg  7089353

Kaldersedijk 5A 10-06-2022 wijzigen uitweg  7042795

Bruhezerweg 21 12-06-2022 vergroten woning  6789311

Korte Dijk 8 31-05-2022 uitbreiding bedrijfspand  7013831

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kasteel-Traverse 101 15-07-2022 wijzigen brandscheidingen 7124083

Mierloseweg 347 15-07-2022 wijzigen voorgevel 7130267

Walenburgweide 1 21-07-2022 oprichten carport 7145371

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Kanaaldijk Z.O. 50 15-07-2022 Vlisco Summer Dragon Fest, 2022-X2183

  16 september 2022  

Peeleik, Bruhezerweg,  29-06-2022 Viering Bevrijding Brouwhuis,  2022-X2000

Louis Donkersplein  24 september 2022

Nachtegaallaan 165 -  18-07-2022 garagesale Vogelwijk,  2022-X2214

tussen de Nachtegaallaan en de   4 september 2022

Vinkelaan, en Kemenadelaan en Reigerlaan   

Grasveld aan de Rupelstraat 27-05-2022 De Buurtcamping Brouwhuis,  2022-X1617

  2 t/m 4 september 2022  
  

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Parkeerplaats tpv  21-07-2022 Gele taxi zomerfeest, 2022-X1880

Wilgehoutstraat 2  17 september 2022  

Speelhuisplein 2 21-07-2022 Seizoen opening Theater het Speelhuis, 2022-X2154

  21 t/m 23 oktober 2022  

Kamstraat 26 22-07-2022 Afterparty Kasteeltuinconcerten, 2022-X2168

  29 juli t/m 26 augustus 2022  

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 

de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Helmond start met uitbetaling extra 
energietoeslag van € 500,-
De energierekening gaat voor veel huishoudens omhoog. Niet iedereen zal 
deze rekening kunnen betalen. Daarom hebben mensen met een laag inkomen 
(tot 120% van de bijstandsnorm) een eenmalige toeslag gekregen. Ruim 6.000 
Helmondse huishoudens hebben in april € 800,- ontvangen op hun rekening. 
Dat geldt voor iedereen met een uitkering via Senzer en/of een gemeentelijke 
inkomensverklaring.

Begin juli 2022 heeft minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer gezegd 
dat bovenop het bedrag van € 800 nog een bedrag van € 500 komt. 
De gemeente Helmond is hier meteen mee aan de slag gegaan en start met de 
uitbetaling hiervan. Dit betekent dat inwoners die al € 800,- hebben ontvangen, 
het extra bedrag van € 500,- uiterlijk in de laatste week van augustus vanzelf op 
de bankrekening gestort krijgen. U ontvangt hierover een brief. U hoeft dit dus 
niet extra aan te vragen. Heeft u laatst een aanvraag ingediend voor de € 800,- 
of wilt u die nog gaan indienen? En heeft u daarover nog geen positief besluit 
ontvangen voor 16 augustus? Dan zult u het gehele bedrag van € 1300 in één 
keer ontvangen. U hoeft hiervoor dus geen extra aanvraag in te dienen.

Energietoeslag aanvragen 
Heeft u geen brief ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? Dan 
kunt de toeslag zelf aanvragen. Het is voor inwoners zonder gemeentelijke 
inkomensverklaring mogelijk om een aanvraag in te dienen via de website van de 
gemeente. Ga dan naar www.helmond.nl/energietoeslag. Daar vindt u ook meer 
informatie over de voorwaarden. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de energietoeslag op 
www.helmond.nl/energietoeslag. Of kijk op www.helmond.nl/allelichtenopgroen 
voor meer tips om energie te besparen. Als u een brief over de energietoeslag 
heeft ontvangen, kunt u ook gratis energiebesparende producten aanvragen. 
Ook kunt u gratis advies krijgen van een energiebespaarcoach bij u thuis. 
Ga hiervoor naar  www.energiehuisslimwonen.nl/helmond.

Tips tegen woninginbraak
Gaat u binnenkort op vakantie? Dat is een goed moment voor inbrekers om hun 
slag te slaan. Met een aantal simpele voorzorgsmaatregelen verkleint u de kans 
op woninginbraak. Dat geldt ook voor thuisblijvers. In de zomermaanden is er 
namelijk een piek in het aantal inbraken. Lees hier wat u kunt doen om inbraak 
te voorkomen.

Vakantiegangers
Gaat u op vakantie? Licht uw buren in. Zij kunnen op de woning letten en de 
woning een bewoonde indruk geven door post weg te halen, de planten water 
te geven of de auto af en toe op de oprit te zetten. Inbrekers houden niet van 
licht, goede buitenverlichting helpt ook om inbrekers buiten de deur te houden, 
bijvoorbeeld met een bewegingssensor of een tijdschakelaar. Daarnaast is het 
verstandig uw buren te vertellen dat zij bij een verdachte situatie direct de politie 
bellen via telefoonnummer 112. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om 
de inbrekers te pakken. 

Thuisblijvers
Blijft u tijdens de zomermaanden thuis? Let ook dan extra op. Ramen en deuren 
staan vaker open met het mooie weer. Al gaat u maar even weg, sluit altijd 
alle deuren en ramen en vergeet uw wc-raampje en de garage niet. Laat een 
bewoonde indruk achter en leg geen kostbare spullen in het zicht.

Veilig social mediagebruik
Het is natuurlijk leuk om uw mooie vakantiefoto’s meteen te delen met vrienden 
en familie. Toch is het niet verstandig om op social media te melden dat u op 
vakantie gaat. Plaats uw vakantiefoto’s pas achteraf en zet de automatische 
locatiegegevens uit (ook al gaan ze niet over uw vakantie).

We wensen u een fijne, inbraakvrije zomer!

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492



Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Liverdonk kavel L62 18-07-2022 maken uitweg 7093065

Hobbemalaan 33 18-07-2022 wijzigen bestaande garage en aanbouw 7040269

Engelbrechthoek  19-07-2022 oprichten 68 woningen 6828437

31 t/m 45 oneven 

Aarle-Rixtelseweg 20 19-07-2022 oprichten bijgebouw 6925411

Goorloopweg 4 12-07-2022 aanleg 4 padelbanen  6934763

Heibloemweg 1 20-07-2022 bouwen van entresol in het magazijn 6894411

Vleutendonk 7 20-07-2022 oprichten woning en maken uitweg 6387763

Barrierlaan 142-144-146- 20-07-2022 gevelonderhoud  6788333

148-150-152-154-156-158-160-162-164-

166-168-170-172-174-176-178-180-182-184-186-188-190-192-194-196 

Abendonk 54 20-07-2022 oprichten woonhuis  6367885

Zomereik 3 20-07-2022 oprichten woning, maken uitweg 6991449

Schutterslaan 29 20-07-2022 wijzigen woning 7069999

Schrijvershoeve 32 20-07-2022 plaatsen dakkapel 7016581

Sweelincklaan 5 22-07-2022 wijzigen gevel 6988983

Keizerin Marialaan 2 22-07-2022 Verbouwing ROC ter AA 7035027

Twentehof 13 22-07-2022 vervangen kozijnen 7082281

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Gerstdijk 14A 25-7-2022 oprichten aquathermiecentrale 6925775

Torenstraat  19-7-2022 oprichten 35 appartementen         6260577

(Kanaalzone Helmond – Oranjekade)              

Inzage

Bovenstaande verleende omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf, dag na publicatie, voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor, 

Binnen Parallelweg 44. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via tel. 14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de periode 

voor het instellen van een beroep is verstreken. Voor spoedeisende gevallen kunt u de 

rechter om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval stelt u eerst 

beroep in. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl

Verleende omgevingsvergunning
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: 

Pastoor van Elswijkstraat 32 21-07-2022 Ontheffing bestemmingsplan 

   (kamerbewoning) 

Bovenstaande vergunning is na een bezwaarschrift alsnog verleend. Belanghebbenden kunnen 

binnen 6 weken na verzenddatum een beroepschrift indienen bij de Rechtbank 

Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch (tevens kan de 

voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een 

voorlopige voorziening te treffen).

Kennisgeving ontwerpbeschikking intrekking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij voornemens 

zijn een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken. Het 

betreft de vergunning van de Brabantse Asfaltcentrale B.V. voor het bedrijf voorheen gevestigd 

op de Churchill-laan 202 in Helmond. 

De ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 29 juli 2022 

tot en met 8 september 2022 voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 

Thielpark 1 te Helmond.

Inzage

Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of 

via telefoonnummer 14-0492. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf 

telefonisch (088-3690369) een afspraak maken.

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690369).

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. 

Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum 

Pejatovic, U.  22-06-1997

Jansen, F.J.J.  03-01-1984

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum

Bounnou, M.  02-05-1995

Laarhoven van, T.M.  05-01-1998

Olszacka, A.M.  05-03-1988

Zagrobelnu, A.  06-01-1984

Pasiecznik, E.M.  15-08-1990

Bulawka, D.P.  19-11-1990

Wojtek, M.J.  30-11-2020

Wojtek, M.  09-04-2019

Zienswijzen indienen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

McDonald’s Steenovenweg Het oprichten van een McDonald’s 

restaurant met McDrive

Pieperz Binnen Parallelweg 4 Het starten van een friettent

AM Churchill-laan ong. Het oprichten van een 

distributiecentrum voor op- en 

overslag van koopmansgoederen

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter 

om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst 

bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van Helmond 28 juli 2022

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.




